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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-12/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. november 15-én 
(kedden) 17 óra 30 perckor megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  
    Papp Gyula alpolgármester, 

 Agg Tibor, 
 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal 

megbízott igazgatási ügyintéző és Passné 
Baár Judit jegyzőkönyvvezető. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Külön köszönti Kőrösi Krisztina 
evangélikus lelkész asszonyt, a Nádasdi Evangélikus Szociális Központ Vezetőjét. A 
Képviselő-testületet kéri, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt – tekintettel a meghívott 
vendég jelenlétére – tárgyalják meg a falugondnoki szolgálat indításával kapcsolatos 
kérdéseket. Felkéri Kőrösi Krisztinát, tájékoztassa a testületet a következő lépésekről, a 
szolgálat tervezett feladatairól, működéséről, illetve a feladat ellátási szerződés megkötésével 
kapcsolatos teendőkről. 
 
Kőrösi Krisztina beszámol, arról, hogy a falugondnoki autóbusz vásárlása, amelyhez 
korábban kérte az Önkormányzat hozzájárulását, folyamatban van, a polgármester asszonnyal 
együtt megnézték, kiválasztották és kérték a kereskedőt, hogy az adásvételi szerződés aláírása 
előtt vigyék el computeres vizsgálatra, ami hiteles képet mutat a jármű műszaki állapotáról, 
jelenleg erre várnak. A falugondnoki szolgálat legkorábban 2012. január 1-től indulhat el 
Katafán, a falugondnoki állásra pályázat kiírását javasolja, akit a Szociális Központ alkalmaz, 
de természetesen az Önkormányzattal egyetértésben kerülne kiválasztásra a jelentkezők 
közül, a helybeli lakos mindenképpen előnyt élvez.  
 
A Képviselő-testület tagjai részletesen megbeszélik a pályázat feltételeit, beadási határidőt, az 
elbírálás menetét, valamint a megkötendő feladat-ellátási szerződés tervezetét. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet megköszöni Kőrösi Krisztinának a tájékoztatást, majd tájékoztatja 
a testületet, hogy jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, amely busz beszerzésére irányul. 
Tekintettel arra, hogy a feladat ellátásával kapcsolatosan már egyeztetett a Szociális 
Központtal, aki vállalná, ezen kívül anyagilag 2 millió forinttal támogatná a busz beszerzését, 
javasolja a testületnek, hogy az autó megvásárlásához az Önkormányzat 1 millió forintot 
utaljon át az Evangélikus Szolgáltató Központ számlájára. Ennek fedezete rendelkezésre áll.  
 
A képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, és szavazásra javasolja azt. 
 



 2 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, a szavazást követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 

108/2011. (XI.15.)  számú képviselő-testületi határozat: 
 
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal 
támogatja a Nádasdi Evangélikus Szociális Központ által 
beszerzett busz megvásárlását, amely Katafa Község 
falugondnoki szolgálatát fogja ellátni. A támogatás 
fedezete a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
Felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy előreláthatólag 2012. január 01-től 
falugondnoki szolgálatot indít. A szolgálat ellátásával a 
Nádasdi Evangélikus Szociális Központot bízza meg, a 
jegyzőkönyv mellékletét képező feladatellátási szerződés 
alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet megköszöni Kőrösi Krisztinának a tájékoztatást és a részvételt. 
 
Kőrösi Krisztina evangélikus lelkész távozik az ülésről. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester napirendnek a meghívón szereplőket javasolta, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad 
a következők szerint: 
 
 Napirend: 
                     
1./ Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2011. III. negyedéves költségvetésének 

teljesítéséről 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről 
3./  A 2012. évi Belső Ellenőrzési terv megtárgyalása 
4./ Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás  
2011. I. félévi működéséről 

5./ Különfélék 
a.) A 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatra 
beérkezett pályázatok elbírálása 
b.) Önkormányzati lakás bérbeadása 
c.) Önkormányzat tulajdonában lévő területek értékesítése 
d.) Önkormányzat területvásárlása telephely kialakításához 
e.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója 
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f.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
g.) Mikulás ünnepség megrendezése 

 
1. Napirendi pont 
 
       Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2011. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a részletes beszámolót a Képviselő-
testület tagjai megkapták, majd átadja a szót Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyzőnek. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző néhány szóban kiegészíti a beszámolót, elmondja, 
hogy az elvárásoknak megfelelően alakultak a bevételek és a kiadások is, az utóbbinál, 
próbáltak takarékoskodni. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket. 
 
A képviselő-testület részéről kérdés nem hangzik el. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a Körjegyzőség 
2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

109/2011.(XI.15.) számú képviselő- testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

  
Felelős: Aggné Kovács Ildikó polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
2. Napirendi pont 
 
                Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a 2011. évi költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak ¾ éves teljesítésére vonatkozó főbb számadatokat, valamint elmondja, hogy 
Nádasd és Körmend felé a kötelezettségek idei évben is teljesítésre kerülnek. Nem várt 
kiadásként a felhalmozási kiadások között szerepel a buszmegálló helyreállítása, mellyel 
kapcsolatban jelzi, hogy a fuvarozó cég felé jelezte az önkormányzat kárigényét, amely még 
mindig elbírálás alatt van. Úgy gondolja minden – az üggyel kapcsolatos – dokumentumot 
megküldtek már. A részletes beszámolót a Képviselő-testület tagjai is megkapták, kéri a 
kérdéseket, hozzászólásokat, véleményeket.  
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják az előterjesztést.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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110/2011. (XI.15) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 
elfogadja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

3. Napirendi pont 
 

A 2012. évi belső ellenőrzési terv 
 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzési feladatok 
ellátásáról a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül gondoskodnak, 
oly módon, hogy a Társulás szerződést kötött a Szántó és Társa Szolgáltató Betéti 
Társasággal. Ismerteti a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 2012. évi 
ellenőrzési tervet. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

111/2011.(XI.15.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
évre szóló belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
4. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2011. I. félévi működéséről 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolót 
minden képviselő-testületi tag megkapta. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a kérdéseket, 
hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Papp Gyula alpolgármester úgy érzi, hogy a Társulás a feléje befizetett évenkénti díjakért, 
semmit nem tesz. Megkérdezi még, hogy az Önkormányzatnak miért van tartozás a Társulás 
felé. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző válaszol a kérdésre, majd elmondja, hogy a 
Társulás jóvoltából szelektív hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra a településen, erre 
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alkalmas helyet kell kijelölni, a feltételeket a Müllex Kft képviselője ismertetni fogja a 
közeljövőben.   
 
További kérdés, hozzászólás hiányába Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra 
teszi fel a beszámolót. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

112/2011.(XI.15.)számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 
pontja alapján, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. 
félévi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

5. Napirendi pont 
 

Különfélék 
a) A 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat az idei évben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 
pályázati kiírásra az idén 3 „A” típusú pályázat érkezett, „B” típusú pályázat kiírásra pályázó 
nem volt. Az „A” típusú pályázat kiírására Horváth Anett, Horváth Enikő és Szálkai Szabina 
nyújtott be pályázatot. Kéri a Képviselő-testület tagjainak a véleményét.  
 
A Képviselő-testület tagjainak véleménye szerint továbbra is támogatni kell a felsőoktatási 
intézményben tanulókat, ezért javasolják az ösztöndíj megállapítását, a tavalyi évben 
meghatározott összegben.   
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

113/2011.(XI.15.)számú képviselő-testületi határozat: 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázók részére éves 
költségvetésében egységesen 3.000,- Ft/hó/fő ösztöndíjat 
biztosít.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
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b) Önkormányzati lakás bérbeadása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a volt iskola 
épületében kialakított bérlakás bérlője szeptember hónapban felmondta a szerződését, mert 
saját lakást vásárolt. Most újra van jelentkező a lakás bérlésére, aki életvitele miatt gázzal 
szeretne fűteni, saját költségén beszerezné a fűtőtesteket. Az Önkormányzatnak a gáz 
bevezetése miatt fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás 60.500,- Ft–ba kerülne, amennyiben 
a testület hozzájárul a bekötéséhez. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a lakás 
bérbeadására a jelenleg érvényben lévő bérleti díjjal, ami 20.000,- Ft. 
 
A képviselő-testület egyetért a javaslattal, és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

114/2011. (XI.15.)  számú képviselő-testületi határozat: 
  
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti 
önkormányzati lakásba történő gázbevezetéshez, 
amelyhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulást 
megfizeti. 
b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dobi Géza kérelmező részére havi 20.000,- Ft áron bérbe 
adja a lakást, amely a gáz bevezetését követően lesz 
beköltözhető. 
Felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
bérleti szerződés megkötésére, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

c) Önkormányzat tulajdonában lévő területek értékesítése 
 
Gérnyi Hajba Erzsébet tájékoztatja a képviselő- testület tagjait arról, hogy Horváth Attila 
Nádasd-hegyaljai lakos megkereste őt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő B 201 hrsz-
ú, 2840 m2, és a B 222 hrsz-ú, 755 m2 nagyságú beépítetlen területeket megvásárolná. Vételi 
árként a kisebb területért 300.000,- Ft-ot, a nagyobb területért 1 millió forintot ajánlott fel. 
Kéri a képviselő-testület véleményét az eladással, és a vételárral kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület rövid megbeszélést követően, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

115/2011. (XI.15.)  számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Horváth Attila  9915 Nádasd, Hegyaljai út 7. szám alatti 
lakos földterület-vásárlási kérelmét az alábbiak szerint 
bírálta el. A Képviselő-testület 
- a Katafa B 201 hrsz-ú, 2840 m2 nagyságú, beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlant 1.000.000,- Ft, azaz 
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egymillió forintos eladási áron; 
- a Katafa B 222 hrsz-ú, 755 m2 nagyságú, beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlant 300.000,- Ft-os, azaz 
háromszázezer forintban történő eladásához 
hozzájárul. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik. A vételárat egy összegben a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül kell befizetni, Katafa Községi 
Önkormányzat, OTP Bank NYRT. körmendi fiókjánál 
vezetett 11747020-15424099-00000000 számú 
számlájára. Az eladó a vételár kiegyenlítéséig a 
tulajdonjogot fenntartja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 
 

d) Önkormányzat területvásárlása telephely kialakításához 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet elmondja, hogy egy – jelenleg katafai székhellyel rendelkező - 
szállítmányozással foglalkozó cég azzal a szándékkal kereste meg, hogy kamionjaik 
parkolásához szeretnének alkalmas területet biztosítani a telephelynek, mivel a Kossuth u. 30. 
szám alatti ingatlan nem felel meg a következő kritériumoknak. Minimum 3000 m2 nagyságú, 
kemény talajú, kaviccsal feltöltött területnek kell lennie, villannyal és vízzel ellátva. Jelenleg 
az Önkormányzatnak nincs ilyen ingatlana, ugyanis lakóövezetben nem lehet kialakítani a 
telephelyet. Az esetleges vásárlás jöhetne szóba, ha találnának olyan területet Katafán, ami 
minden kikötésnek megfelel, és a tulajdonos is értékesíti, a fedezet az előbbiekben 
jóváhagyott földeladásból meglenne rá. Jelenleg a súlyadóból származó bevétel jelentős 
összeg az összbevételeket tekintve. A jövőben azonban kétséges, hogy megéri-e belevágni a 
telephely vásárlásába és kialakításába, hiszen a híradásokból úgy értesült, a súlyadó nem 
marad 100 %-ban a falué. Kéri a képviselő-testület véleményét, kérdéseit. 
 
A Képviselő-testület hosszas megbeszélést követően megállapodik, hogy felmérik a katafai 
területeket, melyik lenne alkalmas, megvásárolható, és a következő testületi ülésen hoznak 
döntést az ügyben. 
 
 

e) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester átadja a szót Aggné Kovács Ildikó megbízott 
körjegyzőnek az előterjesztés megtételére. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a tervkoncepciót, elmondja, hogy 
minden képviselő-testületi tag megkapta az írásos anyagot. Kéri a kérdéseket, 
hozzászólásokat, és javasolja a tervkoncepció elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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116/2011. (XI.15.) számú képviselő- testületi határozat: 

 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
 Felelős: Aggné Kovács Ildikó mb. körjegyző 
 Határidő: közlésre azonnal 
 

f) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a tervkoncepciót, elmondja, hogy minden 
képviselő-testületi tag a kezében tarthatja az írásos anyagot. Kéri a véleményeket és javasolja 
a tervkoncepció elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 
117/2011.(XI.15.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
g) Mikulás ünnepség megrendezése 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet tájékoztatja a testület tagjait, hogy a járdaépítés befejeződött, 3,6 
millió Ft-ba került, ami a kivitelezőnek át lett utalva. Beszámol a Leader pályázat 
benyújtásáról. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat a 10 éves kor alatti gyermekek 
részére minden évben Mikulás-napi csomagot adományoz, 1000,-Ft értékben. Ennek összege 
az éves költségvetésbe be lett tervezve, így az idén is javasolja a hagyomány folytatását. 
 
A képviselők egyetértenek a Polgármester Asszony javaslatával és megbeszélik, hogy idén a 
Mikulás házhoz megy, december 6-án este.  
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 20 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
                                                                                    igazgatási ügyintéző 


